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"A reforma não é apenas muito 
cruel com os mais pobres. É 
muito cruel também com os 
servidores públicos”

A farsa do MEC que quer 
destruir a universidade 
pública 
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DOIS PONTOS

A sétima edição do Se-
minário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos em 

Inscrições abertas para o VII Sintae/UFRJ 

Educação (VII Sintae), que 
será realizada de 11 a 14 de 
novembro, das 8h às 17h, 

pela Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4), no auditório Horácio 
Macedo (Roxinho), no Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), já está ins-
crevendo participantes.

Prazos – Inscrições para 
submissão de trabalhos: até o 
dia 11 de agosto; para ouvinte: 

até 3 de novembro. Somente 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ e de ins-
tituições públicas de ensino 
superior de todo o país po-
derão apresentar trabalhos. 
Os interessados em participar 
poderão se inscrever em uma 
ou mais das seguintes moda-

lidades: participante ouvinte; 
participante em comunicação 
oral e/ou participante com 
exposição de pôster. 

As inscrições são gra-
tuitas e realizadas somente 
pelo site sintae@pr4.ufrj.br. 
Consulte o edital para mais 
informações. 

IMPRESCINDÍVEL. Valdivino Severino dos Santos é um daqueles trabalhadores que fazem falta em 
qualquer empresa ou instituição. Por sorte, um dia ele chegou ao Sintufrj, e há 22 anos é o responsável 
pela manutenção do patrimônio da categoria. Mas quem disse que ele para por aí? Valdivino é 
também o artesão do quintal da entidade, cultivando horta, como a da foto, flores e frutos, tornando 
o ambiente ainda mais acolhedor no Sindicato.

Prezados filiados: Fiquem 
atentos às comunicações de 
administradoras de planos de 
saúde não chanceladas pelo 
Sintufrj que têm constante-
mente abordado os nossos 
filiados informando que não 
podem migrar ou aderir para 
outro plano de saúde, o que 
não procede.  A escolha do 
plano de saúde é facultada ao 
beneficiário por sua livre es-
colha, princípio da isonomia. 
Assim como o cancelamen-
to por parte do beneficiário 
pode ser realizado a qualquer 
momento... e deve ser reali-
zado de imediato, conforme 
determina a RN 412:

“Art. 11. O beneficiário 
titular poderá solicitar a sua 
exclusão ou de beneficiário 
dependente de contrato cole-
tivo por adesão:

I – à pessoa jurídica con-
tratante do plano privado de 
assistência à saúde; ou

II – à administradora de 
benefícios, quando figurar 
no contrato firmado entre a 
pessoa jurídica contratante e 
a operadora; ou

III – à operadora de pla-
nos privados de assistência 
à saúde.

§ 2º As solicitações de ex-
clusão formuladas perante a 
pessoa jurídica contratante, 
mencionada no inciso I deste 
artigo, tem efeito imediato a 
partir da data de sua ciência 
pela operadora.

§ 3º Nas solicitações re-
cebidas pela administradora 
de benefício e pela operado-

Atenção! Comunicado importante
ra, mencionadas, respectiva-
mente, nos incisos II e III deste 
artigo, o beneficiário poderá 
utilizar de qualquer uma das 
formas previstas no art. 4º 
desta RN, e a exclusão pleite-
ada terá efeito imediato.

§ 4º Em complemento às 
formas descritas no § 3º des-
te artigo, a administradora de 
benefícios deverá disponibili-
zar, em seu sítio na internet, a 
possibilidade de que o bene-
ficiário efetue a solicitação de 
exclusão.”

O Sintufrj realizou pro-
cesso de concorrência para 
definição da administra-
dora, e a única que aten-
deu a todos os requisitos, 
bem como ativo garantidor 
constituído e atualizado 
junto à ANS, foi a Allcare. 
Por esse motivo foi creden-
ciada para representar jun-
to às operadoras os nossos 
sindicalizados.

Temos pessoas à dispo-
sição para esclarecer suas 
dúvidas e realizar sua adesão 
sem custos adicionais e sem 
carências nos seguintes en-
dereços e telefone (21) 3194-
7106:

Sede: Praça da Prefeitu-
ra: Av. Brig. Trompowski, s/n 
– Ilha do Fundão, RJ, das 9h 
às 17h. 

Hospital Universitário: R. 
Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 
255 – Ilha do Fundão, RJ, das 
8h às 16h.

Praia Vermelha: Av. Pas-
teur, 250, Urca – RJ, das 9h 
às 17h. 

Caso queira que o seu convênio Unimed passe 
a ser vinculado ao Sintufrj, ou está interessado 
em fazer adesão ao plano Unimed, você terá 
até 30 de julho para tomar essa providência na 
sede e nas subsedes do Sindicato no HU e na 
Praia Vermelha. Para os servidores do campus 
UFRJ Macaé, o atendimento presencial será no 
Nupem e nos polos Central e Ajuda. 
Documentos necessários: RG, CPF, compro-

vante de residência, cópia do último contra-
cheque e documentos de dependentes (se 
houver). 
Em caso de querer que o seu plano Unimed 
seja vinculado ao Sintufrj: 

• O pagamento da mensalidade de 
julho/2019 será efetuado conforme o 
mês passado.
• Não haverá interrupção em seu 
atendimento.
• Não precisará cumprir novas carências.
• A sua mensalidade atual não sofre-
rá nenhum tipo de alteração.
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‘Future-se’ ou ‘Vire-se’?

Universidade pública sob ataque

E D I T O R I A L

O Ministério da Edu-
cação provocou al-
voroço no início da 

semana. Depois de quase 7 
meses de confusão, trocas 
na equipe e cortes no or-
çamento, o ministro Wein-
traub convocou reitores 
das universidades federais 
para a apresentação do 
projeto do governo para o 
ensino superior. 

O “Future-se”, nome 
escolhido pelo ministério, 
é uma promessa de fi nan-
ciamento privado para en-
sino, pesquisa e extensão, 
desde que as universidades 
abram mão do seu modelo 
de governança, submetam 
sua gestão a organizações 
sociais indicadas pelo MEC 
e, em suma, joguem no 
lixo a sua autonomia. Tudo 
isso em prazo recorde para 
“adesão”.

A inicia� va é dupla-

mente perigosa: por um lado, 
destrói o caráter público das 
universidades em bene� cio 
de uma ideia rudimentar e 
priva� sta de “empreendedo-
rismo”; por outro, pretende 
colocar na berlinda os movi-
mentos da educação – área 
de pior avaliação do gover-
no Bolsonaro – e bloquear 
a necessária luta contra os 
cortes, retomando o controle 
da agenda polí� ca e forçan-
do que a comunidade aca-
dêmica passe a digladiar-se 
internamente na luta por mi-
galhas que garantam sua so-
brevivência. É um verdadeiro 
“Vire-se”.

O movimento de educa-
ção deve rechaçar a farsa de 
Weintraub e Bolsonaro com 
veemência. Não é coisa séria 
um “projeto para as univer-
sidades” que compila em 15 
slides um apanhado de dog-
mas neoliberais. Não é acei-

O ministro da Educação 
montou o circo na quarta-
-feira 17 para apresentar sua 
receita priva� sta. O Future-
-se, nome do pacote de me-
didas  expostas por Abraham 
Weintraub, tem o DNA do 
mercado fi nanceiro e acena 
até com a possibilidade de os 
professores se tornarem em-
preendedores. Um caminho 
aberto para a comercializa-
ção e fi nanceirização do ensi-
no superior público.

O programa é inspirado 
em universidades privadas 
norte-americanas. “É uma 
forma de se desresponsabili-
zar pelo fi nanciamento públi-
co do ensino superior. É como 
dizer o seguinte: só vamos 

 “De fato, é um projeto de destruição do sistema federal de ensino superior”, alerta professor da Universidade Federal do ABC

fi nanciar ou es� mular coisas 
que tenham aplicabilidade 
direta e interesse econômico 
direto”, alertou o professor 
da Universidade Federal do 
ABC Fernando Cássio em en-
trevista à TVT.

O MEC disponibilizou a 
proposta para consulta públi-
ca e sugestões poderão ser 
enviadas até 21 de agosto, e 
que o texto fi nal será envia-
do ao Congresso Nacional no 
fi m de agosto. Segundo o mi-
nistro Weintraub, a adesão 
das universidades federais ao 
programa será voluntária. Ele 
também disse que não serão 
cobradas mensalidades dos 
cursos oferecidos por essas 
ins� tuições.  

tável que um projeto para 
as universidades seja for-
matado sem ouvir reitores, 
técnicos-administrativos, 
professores, estudantes, e 
sem debate público com a 
sociedade. Não é razoável 
que a pirotecnia esconda 
que o governo Bolsonaro 
cortou verba da educação 
e que as universidades vi-
vam a ameaça de não con-
seguir pagar as próprias 
contas e manter seu fun-
cionamento até o fi nal de 
2019.

Nenhum projeto que 
negue o caráter público, 
gratuito, democrá� co e 
socialmente referenciado 
da universidade deve ser 
levado em consideração. 
Não seremos coniventes 
com a entrega da educa-
ção ao “mercado” e com a 
destruição do nosso patri-
mônio e autonomia.

 “Tudo o que a 
gente fizer é via 
CVM  negociado 
em bolsa. Sem a 
gestão do Estado. 
A gente quer fazer 
isso tudo blindado”,  
Weintraub, 
exaltando o mercado

CIRCO NO MEC. Ministro vendendo a financeirização das Ifes
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O impacto da reforma da 
Previdência na sua vida
‘Os servidores vão empobrecer’
A professora do Instituto de Economia da UFRJ Denise Gentil analisa para o Jornal do Sintufrj 
como fica a situação dos trabalhadores públicos federais caso se confirme na Câmara e depois no 
Senado a vitória do projeto do governo Bolsonaro que ataca a aposentadoria.

A proposta de emenda consti-
tucional (PEC 6/2019) que muda 
o sistema previdenciário do Brasil 
foi aprovada, como se sabe, em 
primeiro turno por 379 a 131 vo-
tos (eram necessários 308 votos). 
O segundo turno da votação foi 
marcado para agosto.

• Qual o impacto da reforma 
da Previdência para os servido-
res públicos? Tem consequências 
muito graves, e avalio que será pre-
ciso fazer uma resistência rápida 
e forte, à altura das perdas que se 
anunciam ou pagaremos muito caro 
pela passividade. É necessário lem-
brar que os servidores já enfrentam 
duas ameaças, que são a demissão 
por insuficiência de desempenho e 
a redução da jornada de trabalho 
com redução salarial. Agora, mais 
perdas virão com a reforma, porque 
tudo será desconstitucionalizado. 

• O que significa isso?  Que, 
daqui para frente, tudo será decidi-
do por leis ordinárias. Uma maioria 
simples pode aprovar as rodadas 
de mudanças de regras como o va-
lor das aposentadorias, valor das 
pensões, tempo mínimo de con-
tribuição para aposentadoria, alí-
quotas a pagar, base de cálculo do 
benefício, reajustes, acumulação de 
benefícios, e, portanto, haverá um 
estado permanente de reforma da 
Previdência, com perdas inimagi-
náveis de direitos. Se ela passar do 
jeito que está, não haverá mais ne-
nhum tipo de segurança jurídica. A 
reforma não é apenas muito cruel 
com os mais pobres. É muito cruel 
também com os servidores públi-
cos. Estou falando dos agentes ad-
ministrativos, médicos, professores, 

profissionais de várias áreas do Es-
tado que compõem a classe média 
do país.

• Os servidores se aposen-
tarão com que idade? Haverá 
elevação de 55 anos para 62 anos, 
para as mulheres (sete anos a mais 
para as mulheres é algo a ser regis-
trado), e de 60 para 65 anos para 
os homens, acompanhando a regra 
geral do RGPS (Regime Geral da 
Previdência Social). 

• Servidores levam suas van-
tagens pessoais para aposenta-
doria? Vamos ser realistas. Não ha-
verá mais nada igual ao que existe 
hoje, nem para os que já entraram 
há muito tempo nem para os futu-
ros servidores. 

• Por quê? Porque o que será 
implantado quando a reforma en-
trar em vigor serão as alíquotas 
maiores, progressivas e alíquotas 
extras de contribuição previdenciá-
ria, que implicarão em redução de 
salários, pensões e aposentadorias. 
Ninguém escapará, e é isso que 
precisa ficar claro. Os servidores 
empobrecerão daqui para a frente. 
Além de um aumento da alíquota 
normal de contribuição previden-
ciária (que irá de 7,5%, para quem 
recebe o salário mínimo, até 22%, 
para quem recebe mais que R$ 39 
mil), poderá haver taxas extras, que 
não se sabe de quanto serão. Tudo 
será regulado, veja bem, por lei or-
dinária, o que significa que o gover-
no federal pode colocar o patamar 
das alíquotas onde quiser, a qual-
quer momento, com o objetivo de 
reduzir os salários e aposentadorias 
dos servidores, apoiado no (falso) 

discurso de combate ao déficit e 
de corte de privilégios, que sempre 
utiliza para angariar o apoio do res-
to da população.

• Com a reforma, quais as 
condições exigidas para o servi-
dor se aposentar? Os servidores 
se aposentarão se preencherem os 
parâmetros exigidos de idade míni-
ma, tempo de contribuição, tempo 
de serviço público e tempo no car-
go. Quanto ao tempo de contribui-
ção, será de 25 anos para homens e 
mulheres (cai, portanto, de 35 anos 
para homens e 30 para mulheres 
da regra atual, mas é maior que os 
15 anos dos trabalhadores do setor 
privado), além da exigência de 10 
anos no serviço público e 5 anos no 
cargo (que é a mesma condição já 
exigida atualmente). 

• Regra vale para quem en-
trar depois? Servidores públicos 
que ingressarem depois da reforma 
vão aderir Funpresp (Fundação de 
Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal) e se aposen-
tarão pela média aritmética simples 
de todos os salários de contribui-
ção, sobre a qual se aplica o percen-
tual de 60%, acrescidos de 2% para 
cada ano de contribuição que vier 
a superar o mínimo de tempo de 
20 anos. O valor da aposentadoria 
seguirá limitado ao teto do RGPS, 
somado ao valor que o servidor 
conseguir obter com sua poupança 
na Funpresp.

• O que é proposto como 
regras de transição para os 
servidores? A transição para os 
servidores que já estão no cargo e 
que ainda não cumpriram as con-

“A reforma 
não é apenas 
muito cruel 
com os mais 
pobres. É 
muito cruel 
também com 
os servidores 
públicos”



5EDIÇÃO No 1302 – 22 A 28 DE JULHO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjENTREVISTA/DENISE GENTIL

dições para a aposentadoria será 
através do sistema de pontos, que 
soma o tempo de contribuição mais 
a idade mínima. Para entrar nessa 
regra, o servidor terá que ter cum-
prido o tempo de contribuição de 
30 anos para as mulheres e de 35 
anos para os homens. A idade míni-
ma terá que ser de 56 anos para as 
mulheres e de 61 para os homens. 
Somando idade com tempo de con-
tribuição, os valores começam em 
86 pontos para as mulheres e 96 
para os homens. Em 2022, a soma 
dos pontos será 87 e 97, e assim 
por diante. 

O período de transição termi-
na quando a pontuação alcançar 
100 pontos para as mulheres e 105 
para os homens, em 2033. Ao fim 
da transição, a idade mínima alcan-
çará 62 anos para as mulheres e 65 
anos para os homens. O servidor 
deve ter ainda 20 anos de serviço 
público e 5 anos de tempo de cargo 
para entrar na regra de transição. O 
valor do benefício será igual ao da 
regra geral de cálculo do valor da 
aposentadoria do RGPS, ou seja, 
60% da média simples de todos os 
salários desde julho de 1994, mais 
2% ao ano para cada ano de contri-
buição que superar o tempo míni-
mo de 20 anos. 

• Como fica a situação dos 
recém-admitidos? A votação do 
primeiro turno na Câmara também 
estabeleceu regra melhor de tran-
sições para os admitidos após 2003 
e antes de 2013, pois permite uma 

aposentadoria com 100% da média 
de todos os salários. Isso desde que 
o servidor cumpra a idade mínima de 
57 anos para as mulheres e 61 para 
os homens e o pedágio de 100% do 
tempo de contribuição que falta para 
atingir 30 anos para as mulheres e 
35 anos para os homens. Para entrar 
nessa regra, o servidor deve ter ainda 
20 anos de serviço público e 5 anos 
de tempo de cargo. 

Porém, para os que ingressaram 
no serviço público antes de 2003, 
a regra de transição torna possível 
acessar a aposentadoria integral e a 
paridade, se for cumprido o tempo 
de contribuição – 30 anos para as 
mulheres e 35 anos para os homens 
– junto com a exigência de uma ida-
de mínima de 62 anos (mulher) e 65 
anos (homem) na data da aposenta-
doria. Para entrar nessa regra, o servi-
dor deve ter ainda 20 anos de serviço 
público e 5 anos de tempo de cargo.

Há, ainda, outra possibilidade de 
aposentadoria com integralidade e 
paridade para os que ingressaram 
antes de 2003 depois que ocorreu a 
aprovação em primeiro turno na Câ-
mara. Esta exige o pedágio de 100% 
do tempo de contribuição que falta 
para completar 30 anos para as mu-
lheres e 35 anos para os homens. 
Neste caso o servidor terá que ter 
idade de 57 anos (mulheres) e 61 
anos (homens), 20 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo. 

• Em valores, quais são os 
limites máximos e mínimos da 
aposentadoria dos servidores? 

O limite mínimo é o salário mínimo 
e o máximo é o último salário (in-
tegralidade), mas este depende do 
período de ingresso no serviço pú-
blico e do cumprimento das regras 
de transição.

• Os servidores poderão acu-
mular aposentadorias? Sim, mas 
vai haver perdas. O acúmulo de 
aposentadorias de professores e 
de profissionais de saúde não tinha 
limites. Se a reforma for aprovada, 
passará a ter. O servidor pode ficar 
com 100% do benefício de maior 
valor junto com um percentual do 
benefício adicional. Esse percentual 
será de 80% do segundo benefício, 
quando o valor for igual a um sa-
lário mínimo; 60%, quando o valor 
for maior que um salário mínimo 
e menor que 2 salários mínimos; 
40% do valor que exceder 2 salários 
mínimos até 3 salários mínimos; 
20% do valor que superar 3 salários 
mínimos até 4 salários mínimos; e 
10% do valor que exceder quatro 
salários mínimos.

• Como ficam as pensões? 
Atualmente, o beneficiário recebe 
até 100% do teto do RGPS, acresci-
do de 70% da parcela da remune-
ração que ultrapassa esse limite. 
Com a reforma, esse valor será de 
apenas 50%, mais 10% por depen-
dente. Há situações em que o servi-
dor receberá um valor muito baixo. 
A PEC não garante 1 salário mínimo 
de pensão por morte. O texto só 
garante 1 salário mínimo nos casos 

“O acúmulo 
de aposenta-
dorias de pro-
fessores e de 
profissionais 
de saúde não 
tinha limites. 
Se a reforma 
for aprovada, 
passará 
a ter”

Foto: Renan Silva

DENISE GENTIL. Docente, do IE, da UFRJ olha de forma crítica a proposta do governo e faz um diagnóstico detalhado dos prejuízos que a reforma pode trazer
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em que o beneficiário não tenha 
outra fonte de renda.

Haverá uma dupla redução no 
valor das pensões. Primeiro, o valor 
da aposentadoria cairá para 60% da 
média de todos os salários. Segundo, 
o percentual atribuído ao valor da 
pensão também será menor. Isso re-
sultará em um benefício muito mais 
baixo do que é hoje. Um exemplo que 
não é meu, mas que é muito citado 
nas redes sociais, diz o seguinte: uma 
pessoa que ganhava, em média, R$ 
2.000, se aposentará com um bene-
fício de R$ 2.000 X 0,60 = R$ 1.200. 
A pensão para a viúva ou viúvo será 
de R$ 1.200 X 0,60 = R$ 720, ou seja, 
36% do salário do contribuinte.

Para quem deixar uma viúva com 
1 filho menor, o cálculo fica: 70% de 
60%, ou seja, aproximadamente 
42% do salário médio. É evidente 
que haverá um empobrecimento 
das famílias no Brasil, e isso é uma 
grande crueldade. O que se econo-
mizará será muito pouco, mas cus-
tará muito para as viúvas e crianças.

Quem já recebe pensão não terá 
o benefício alterado.

• Quais os tipos e formas de 
contribuições previdenciárias 
para os servidores? As contri-
buições se basearão em alíquotas 
crescentes e progressivas por faixa 
salarial, que vão desde 7,5% sobre 
o salário mínimo; depois dessa fai-
xa vamos ter alíquotas de 8,25% a 
9,5% para faixas de salários entre R$ 
2.000 e R$ 3.000; de 9,5% a 11,68% 

“Tudo isso é 
transitório 
e altamente 
instável. O 
governo esti-
pulará a tri-
butação por 
lei ordinária, 
o que torna a 
renda do ser-
vidor muito 
vulnerável e 
imprevisível”

para faixas salariais acima de R$ 
3.000 até R$ 5.839,45; e de 11,68% 
até 12,86% para faixas salariais en-
tre R$ 5.839,46 até R$ 10.000, e as-
sim por diante, com alíquotas que 
variam de 12,86% até 14,68% para 
faixas salariais entre R$ 10.000,01 e 
R$ 20.000. É preciso também lem-
brar que, além dessas alíquotas, 
pode haver alíquotas extras, criadas 
por lei ordinária.

Tudo isso é transitório e alta-
mente instável. O governo estipula-
rá a tributação por lei ordinária, o 
que torna a renda do servidor mui-
to vulnerável e imprevisível. Penso 
que haverá um empobrecimento 
dos servidores, e as pessoas não 
parecem se dar conta disso, porque 
não se mobilizaram para a luta.

 
• Acabou o abono de per-

manência? Não acabou. Para os 
servidores que já recebem e para 
os que já cumprirem as condições 
para se aposentar e continuarem 
trabalhando, está garantido o pa-
gamento de um abono de perma-
nência equivalente ao valor da con-
tribuição previdenciária, mas isso 
poderá mudar por lei federal.

Para os servidores que ingres-
sarem após a reforma, o abono de 
permanência é uma possibilidade, 
a ser regulamentada pelo governo, 
e poderá ter o valor máximo igual à 
da contribuição previdenciária.

• Quem vai administrar a 
Funpresp? É um dos maiores fun-

dos de pensão da América Latina 
e que hoje é administrado por en-
tidade fechada e também públi-
ca, ou seja, por entidade não de 
mercado e sem fins lucrativos, em 
que os servidores participam da 
gestão e respeitam os princípios 
da administração pública, de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade 
etc. Atualmente, a Constituição de 
1988 determina que tenha natu-
reza pública. Da forma como está 
proposto na reforma da Previdên-
cia, eu entendo que há permissão 
para que a administração seja feita 
por entidades privadas, onde o ser-
vidor se tornaria uma espécie de 
cliente compulsório, que acabaria 
condicionado a fazer a adesão de 
sua poupança a essa entidade, sem 
a possibilidade de escolha. É uma 
privatização definitiva. 

Uma tendência dessas insti-
tuições privadas de previdência é 
adotarem altas taxas administra-
tivas, fazerem investimentos com 
foco em sua própria lucratividade 
e visando resultados de curto pra-
zo, mais arriscados. Uma parte dos 
intérpretes dessa reforma acha 
que ela eliminará o caráter públi-
co das fundações de previdência 
complementar dos servidores. 

Então, penso que há dois peri-
gos para a Funpresp: 1) ser aber-
ta para estados e municípios; e 
2) ser entregue para a gestão por 
entidades de previdência aberta, 
geridas por bancos, nacionais ou 
internacionais.

Fotos: Renan Silva

SERVIDORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Clementino Fraga Filho.  Rotina diária em atendimento ambulatorial em instituição de ensino, pesquisa e extensão
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Todos de volta às ruas!
A CUT e as outras centrais sindicais aprovaram uma agenda de mobilização em defesa da aposentadoria, educação e emprego

O primeiro semestre 
deste ano foi de 
grandes agitações 

em defesa de direitos. Em 
maio, o movimento estu-
dantil foi responsável por 
duas grandes mobilizações 
em todo o país, o #15M e 
o #30M, que culminaram 
com a greve geral em 14 de 
junho.  

Agora, trabalhadores, es-
tudantes e movimentos so-
ciais se preparam para o Dia 
Nacional de Mobilizações: 
13 de agosto. Nessa data, 
a indicação é de realização 
de manifestações e parali-
sações. 

O Fórum Nacional das 
Centrais Sindicais, que reú-
ne a CUT e demais centrais 
sindicais (CGTB, CSB, CSP 
Conlutas, CTB, Força Sin-
dical, Intersindical, Nova 
Central Sindical e UGT), 
aprovou a adesão à mo-
bilização convocada pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Educação 
(CNTE) no dia 13 de agosto, 
que a CUT e a UNE já ha-
viam aderido. 

Os sindicalistas avaliaram 
que a unidade na luta pode 
repetir as grandes mobiliza-
ções que vêm acontecendo 
desde abril deste ano.

“O 13 de agosto é a 
continuidade da luta do 
movimento sindical contra 
o projeto de reforma da 
Previdência aprovado na 
Câmara. Com a luta a gente 
conseguiu amenizar a pro-
posta, mas a reforma ain-
da tem pontos muito ruins 
para os trabalhadores e as 
trabalhadoras, e será com 
mais luta que vamos con-
seguir sair vitoriosos”, disse 
o secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre.

Estratégia
Na votação no segundo 

turno da PEC 6/2019, o tex-
to aprovado no dia 12 de ju-
lho não poderá ser alterado, 
mas serão permitidos desta-
ques para retirada de itens 
do texto. 

Para ser aprovada, a re-
forma da Previdência preci-
sa de 308 votos em dois tur-
nos de votação na Câmara 
e, depois, ser analisada pelo  
Senado Federal. O processo 
pode demorar em torno de 
15 dias. Depois de passar 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), seguirá 
para o plenário do Senado, 
onde poderá tramitar até 
60 dias, até ser aprovado ou 
não o texto. Se os senado-
res mudarem alguma coisa, 
o texto volta para a Câmara 
dos Deputados para ser vo-
tado novamente.

Agenda de luta
A CUT e demais centrais 

também aprovaram uma 
agenda de mobilização para 
intensificar a luta contra a 
reforma da Previdência de 
olho na possível votação do 
segundo turno na semana 
entre os dias 5 e 8 de agosto. 

5 a 12/8 – Semana de 
mobilização, com panfle-
tagens, denúncias dos que 
votaram contra a classe 
trabalhadora e pressão nos 
parlamentares em Brasília.

Fotos: Renan Silva

EXPLOSÃO 
DAS RUAS. 
1 Manifestação 
de 15 de maio 
convocada pelos 
estudantes. 
2 Aposta dupla: 
30 de maio a 
educação voltou 
a levar multidão 
às ruas. 
3 Greve geral em 
14 de junho

1

2

3
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tentam inu� lmente destruir. E nós 
resis� mos, porque a vida nos en-
sinou, e porque aprendemos com 
nossos mestres.

Nossos adversários odeiam o fato 
de termos criado mais universi-
dades e ins� tutos tecnológicos do 
que todos os que governaram an-
tes de nós. Distribuímos bolsas de 
estudo, garan� mos acesso ao cré-
dito estudan� l e colocamos jovens 
negros e pobres no ensino supe-
rior como nunca antes na história. 
Criamos polí� cas públicas de aces-
so ao livro e à leitura e espalhamos 
bibliotecas pelo país afora.

A educação foi e será sempre 
a nossa maior riqueza e a nossa 
principal forma de resistência. É 
por isso que nossos adversários 
se surpreendem e se assustam 
quando uma juventude esclare-
cida enche as ruas em defesa da 
educação, lutando contra os retro-
cessos de um governo que tem o 
povo brasileiro como seu principal 
e mais temido inimigo.

Ler é ser livre. Estou há mais 
de um ano preso pelo 'crime' de 
sonhar e trabalhar pela constru-
ção de um país onde um pai de 

"Ler é um ato político, 
ler é resistir, ler é ser livre"

O que de fato ocorre com os 26,06%
O Sintufrj ganhou o di-

reito à execução dos atra-
sados dos 26,06% do Plano 
Bresser. Todos que estão na 
ação movida pelo Sindicato 
para recuperar o percentu-
al têm direito a receber es-
ses atrasados. 

A execução desses atra-
sados, que são individuais, 
corresponde ao período 
de 17 de julho de 1987 a 
11 de dezembro de 1990. 
O recebimento dos valores 
devidos aos sindicalizados 
da ação não tem prazo de-
fi nido, porque depende da 
tramitação do processo na 

INFORMES JURÍDICOS 

Vara em que ele foi distri-
buído. 

Todas as informações, 
assim como a listagem 
geral dos beneficiados 
da ação, estão no site do 
Sintufrj, e também po-
dem ser obtidas no e-mail 
2606-sintufrj@servidor.
adv.br sempre que o sindi-
calizado desejar, ou  atra-
vés de consulta direta com 
o número do processo 
pelo link https://pje.trt1.
jus.br/consultaprocessu-
al/home. 

O Plano Bresser é de 
1987, um dos pacotes 

econômicos do governo 
Sarney. À época, os ser-
vidores ainda eram cele-
tistas e existia um gatilho 
acionado com percentuais 
sobre os salários toda vez 
que a inflação alcançava 
um patamar. A ação movi-
da pelo Sindicato foi para 
recuperar o percentual ge-
rado pelo gatilho que dei-
xou de ser pago aos servi-
dores.

Responsabilidade 
jurídica

O processo do Plano 
Bresser, assim como todas 

ações cole� vas, tais como 
3,17% e 28,86%, é de res-
ponsabilidade da assessoria 
jurídica do Sintufrj. Portan-
to, a direção sindical não 
responde por inicia� vas 
e/ou “esclarecimentos” de 
outros advogados, e alerta 
a todos a fi carem atentos a 
informações não ofi ciais.  

Portal
A direção sindical, com 

apoio técnico da assesso-
ria jurídica, criou um portal 
(http://2606-sintufrj.ser-
vidor.adv.br/login) no site 
do Sintufrj para facilitar o 

acesso dos servidores in-
teressados na ação. Nesse 
portal serão encontradas 
informações mais detalha-
das sobre o processo e, 
importan� ssimo, o passo 
a passo da execução para 
o recebimento dos atra-
sados. O portal deve ser 
acessado através do bo-
tão J�������. Mas atenção: 
somente os sindicalizados 
terão acesso ao andamen-
to do processo por meio do 
portal. Pensionistas, depen-
dentes, herdeiros e ex-fun-
cionários deverão procurar 
o Sintufrj.

"Ler é um ato político, 
ler é resistir, ler é ser livre"

família não fosse mais obrigado a 
escolher entre comprar um pão ou 
um caderno para seus fi lhos. Onde 
uma mãe de família não � vesse 
que par� r um lápis no meio para 
que seus fi lhos pudessem estudar. 
Por esse 'crime' estou preso, e, no 
entanto, mais livre do que nunca, 
graças aos livros e à leitura.

Nestes 13 meses de quase so-
lidão – não fossem as visitas de 
parentes e amigos e o carinho da 
incansável vigília na porta do cárce-
re em Curi� ba – tenho lido muitos 
livros. Cavalguei com Riobaldo e 
Diadorim pelas veredas do grande 
sertão de Guimarães Rosa. Cruzei o 
Atlân� co em navio negreiro ao lado 
de Luísa Mahin, no extraordinário 
romance 'Um defeito de cor', de 
Ana Maria Gonçalves.

Navego nas águas da fi cção, 
mas tenho, sobretudo, me dedica-
do aos livros dito polí� cos – com 
a ressalva de que se ler é um ato 
polí� co, todo livro é polí� co, seja 
ele de poesia, romance, contos, 
fi losofi a, sociologia, economia ou 
ciências polí� cas.

Mas é o livro propriamente 
político, razão de ser desse Sa-
lão, que quero saudar agora. É 
principalmente graças aos livros 
que, quando a justiça for restau-
rada neste país, sairei da prisão 
sabendo mais do que quando 
entrei.

Um abraço a todos e todas, e 
viva o livro!"

Luiz Inácio Lula da Silva 

Impedido de ir ao V Salão do Li-
vro Polí� co, no dia 15 de julho, 
em São Paulo, para o qual esta-

va convidado desde o ano passado, 
Lula enviou a Ivana Jinkings, edito-
ra da Boitempo, a seguinte carta, 
que foi lida na cerimônia de aber-
tura do evento.

"Ler é um ato político. Não é 
por acaso que nossos adversários, 
ao mesmo tempo que tentam cri-
minalizar a política e impedir toda 
e qualquer forma de ativismo, ata-
cam com tanto ódio o saber e o 
conhecimento. Querem mais ar-
mas e menos livros. Mais jovens 
presos e abatidos por disparos de 
helicópteros, do que com acesso 
ao ensino público de qualidade. 
Disparam sua artilharia pesada 
contra a educação como um todo, 
e a universidade em especial. 
Agridem a ciência, estrangulam a 
pesquisa.

Ler é resis� r. E nós resis� mos 
nas trincheiras cavadas com tan-
ta garra e tanto carinho por gente 
que nem Paulo Freire, Darcy Ri-
beiro, Anísio Teixeira e cada pro-
fessora e cada professor anônimo 
deste país, que nossos adversários 
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ESPECIAL COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SINTUFRJ
EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. PODEM SE INSCREVER NOS CUR-
SOS DO SINTUFRJ:
a) Servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ fi liados ao SIN-
TUFRJ que estejam em dia em suas 
relações com o sindicato, de acordo 
com o estatuto da en� dade.
b) Dependentes diretos de servidores 
técnico-administra� vos em educação 
da UFRJ.
c) Prestadores de serviços na UFRJ 
há mais de 1 ano devidamente com-
provado pela Direção da Unidade em 
que trabalha.
d) Extraquadros.
Observação: O servidor técnico-ad-
ministra� vo em educação (item 1.a) 
terá prioridade no preenchimento 
das vagas. 

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO DE SELEÇÃO: 22 a 26 de 
julho de 2019.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00h). 
Praça Jorge Machado Moreira, s/n 
- Cidade Universitária - Ilha do Fun-
dão – Rio de Janeiro, RJ. Telefones: 21 
3194-7100 / 3194-7101. 
• Subsede do Sindicato no HUCFF 
Subsolo / Hall dos Elevadores: (8:00 
às 16:00h). Rua Rodolpho Paulo Roc-
co, 255 - Cidade Universitária - Ilha do 
Fundão – Rio de Janeiro, RJ. Telefone: 
21 3938-6149.
• Subsede do Sindicato na Praia Ver-
melha: (10:00 às 16:00h). Av. Pasteur, 
250, fundos – Urca – Rio de Janeiro, 
RJ. Telefone: 21 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ:
– Documento de iden� dade;
– Comprovante de sindicalização 
(contracheque e/ou carteirinha do 

sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técni-
co-administra� vos em educação:
– Documento de iden� dade; 
– Comprovante de dependente de 
sindicalizado (carteira de iden� da-
de do dependente e comprovante 
de sindicalização do responsável ou 
declaração de dependente emi� da 
pelo sindicato).
• Prestadores de serviços e Extra-
quadros na UFRJ:
– Documento de iden� dade;
– Declaração do setor de pessoal da 
UFRJ onde presta seus serviços.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECI-
DAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
POR CATEGORIA:
Serão oferecidas 20 vagas por 
turma.
A distribuição das vagas será feita 
segundo a seguinte ordem de prio-

ridades:
a) Servidores técnico-administra-
� vos em educação defi nidos pelo 
item 1.a deste edital.
b) Dependentes defi nidos pelo item 
1.b deste edital até o limite de 75% 
das vagas restantes.
c) Demais inscritos defi nidos pelo 
item 1.c e 1.d deste edital.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO
Conforme defi nido pelo item 1.a, os 
servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ terão priori-
dade no preenchimento das vagas.
Caso o número de candidatos su-
pere o de vagas oferecidas, estas 
serão distribuídas com base em um 
sorteio público, em data e local que 
serão defi nidos pela Coordenação 
de Educação, Cultura e Formação 
Sindical, com ampla divulgação nas 
mídias e redes sociais do SINTUFRJ.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DOS CURSOS:
Curso      Local   Horário  Dia da Semana Período Vagas
Redação Acadêmica 
(40 horas)      Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20
Metodologia de Pesquisa – Módulo A (40 horas) Praia Vermelha / ECO 13:30 às 15 h Terça-feira  13/08 a 10/12    20
Metodologia de Pesquisa – Módulo B (20 horas)
AULAS QUINZENAIS     Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Terça-feira  13/08 a 03/12    20
Normalização de Trabalhos Acadêmico-Cien� fi cos 
conforme Normas ABNT (20 horas)
AULAS QUINZENAIS     Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Terça-feira  20/08 a 10/12    20
Vivenciando a História do Rio de Janeiro (40 horas) Praia Vermelha / ECO 13:30 às 15 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20
Metodologia de Pesquisa – Módulo A (40 horas) Fundão / CT  10:30 às 12 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20
Inglês Instrumental III       09 às
Nível Intermediário (40 horas)   Fundão / CCS  10:30 h  Quarta-feira  14/08 a 11/12    20
Inglês Instrumental II        10:45
Nível Básico (40 horas)    Fundão / CCS  às 12:15 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20
Inglês Introdutório visando à Comunicação 
(40 horas)      Fundão / CCS  13:30 às 15 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20

Inglês Instrumental III       09 às
Nível Intermediário (40 horas)   Fundão / CCS  10:30 h  Quarta-feira  14/08 a 11/12    20

PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2019
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Curso      Local   Horário  Dia da Semana Período Vagas
Espanhol Instrumental 
Estratégias de Leitura
Intermediário-Avançado 
(40 horas)      Fundão / CT  09 às 10:30 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20
Espanhol Introdutório visando à Produção Escrita
(40 horas)      Fundão / CT  10:30 às 12 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20
Confl itos e Gestão do Tempo no 
Contexto Atual (40 horas)    Fundão / HU  13:30 às 15 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20
Redação Ofi cial (40 horas)    Fundão / CT  9 às 10:30 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20

8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Para que a Cer� fi cação seja con-
cedida, o aluno deverá ter, no míni-
mo, 75% de frequência.
8.2. Os casos omissos ou situações 
não previstas por este Edital serão re-
solvidos pela Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação Sindical do 
SINTUFRJ.

9. EMENTAS:
CURSO DE ESPANHOL INTRODUTÓ-
RIO VISANDO À PRODUÇÃO 
ESCRITA
Capacitar técnicos-administra� vos 
e docentes da UFRJ para a produ-
ção inicial de textos escritos em 
língua espanhola, através da prá-
� ca da leitura. Estudo de pontos 
grama� cais necessários à leitura e 
à produção escrita.

CURSO DE ESPANHOL INSTRUMEN-
TAL
ESTRATÉGIAS DE LEITURA / INTER-
MEDIÁRIO – AVANÇADO
Capacitar técnicos-administra� vos e 
docentes da UFRJ para a prá� ca de 
leitura instrumental em língua es-
panhola. Serão trabalhados textos 
autên� cos de diferentes � pologias, 
gêneros e temá� cas, abrangendo 
textos acadêmicos, documentos ad-
ministra� vos e instrumentos de ava-
liação. Ênfase na tradução de textos e 
na elaboração de respostas.

METODOLOGIA DE PESQUISA (Mó-
dulo A)
Compreender e aplicar os princípios 
da metodologia de pesquisa, a fi m de 
aplicá-los na produção de projetos e 
pesquisas acadêmicas, supondo-se 
que a par� r deste seja possível con-
tribuir com o processo de adaptação 
do estudante, possibilitando ferra-
mentas de inserção na pós-gradua-
ção, minimizando suas difi culdades 
e apreensões quanto à produção 
acadêmico-cien� fi ca.

METODOLOGIA DE PESQUISA 
(Módulo B)
Compreender e aplicar os princípios 
da metodologia de pesquisa, a fi m de 
u� lizá-los na produção de projetos e 
pesquisas acadêmicas, supondo-se 
que a par� r deste seja possível con-
tribuir com o processo de adaptação 
do estudante, possibilitando ferra-
mentas de inserção na pós-gradua-
ção, minimizando suas difi culdades 
e apreensões quanto à produção 
acadêmica e de pesquisa. A ciên-
cia e a produção do conhecimento 
cien� fi co; as concepções teóricas do 
conhecimento; a pesquisa cien� fi ca: 
natureza teórico-prá� ca; o projeto e 
o relatório de pesquisa; as etapas da 
pesquisa cien� fi ca; avaliação de pro-
jetos; estruturação de projetos e ela-
boração de relatórios de pesquisa de 
acordo com as normas e organização 
do texto cien� fi co (normas da ABNT/
UTFPR). 

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS 
ACADÊMICO-CIENTÍFICOS CONFOR-
ME NORMAS ABNT
Apresentar os fundamentos da nor-
malização bibliográfi ca e as técnicas 
para aplicação das normas da ABNT 
quanto à uniformização dos traba-
lhos acadêmico-cien� fi cos. Conhe-
cer as normas brasileiras para apre-
sentação e elaboração de trabalhos 
acadêmicos de diversas modalida-
des. Comparar as recomendações 
con� das nas normas brasileiras e o 
uso de guias ou manuais específi cos 
das ins� tuições de ensino e pesquisa. 
Iden� fi car e treinar a aplicabilidade 
das normas bibliográfi cas na normali-
zação dos trabalhos acadêmicos. Co-
nhecer o uso do editor de texto Word 
quanto ao processo de normalização 
dos trabalhos.

REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de textos 
acadêmicos, com foco nas par� cu-

laridades de cada um deles. Discu� r 
algumas questões grama� cais que 
podem incomodar quem escreve, 
dando ênfase sempre ao que é mais 
produ� vo e recorrente na escrita 
universitária. Capacitar os servidores 
técnico-administra� vos que ao fi nal 
de muitos cursos de graduação ou 
pós-graduação precisam elaborar um 
trabalho de conclusão, apresentando 
um estudo um pouco mais longo e 
detalhado sobre tema de seu interes-
se.

REDAÇÃO OFICIAL
Compreensão e produção de textos 
de Redação Ofi cial; Aspectos Gerais 
da Redação Ofi cial. A impessoalidade 
dos atos e comunicações ofi ciais. O 
padrão o� cio: aviso, o� cio e memo-
rando (ou CI). Tratamento formal de 
autoridades e o uso adequado dos 
pronomes de tratamento. Fechos 
para comunicações e iden� fi cação 
do signatário. Correio Eletrônico: de-
fi nição e fi nalidade, forma e estrutu-
ra, valor documental. Aspectos gra-
ma� cais relevantes para a Redação 
Ofi cial.

CURSO DE INGLÊS INSTRUMENTAL 
II – NÍVEL BÁSICO
Capacitar técnicos-administra� vos e 
docentes da UFRJ em leitura instru-
mental de nível básico para realiza-
ção das provas de língua inglesa em 
programas de mestrado e doutorado. 

CURSO DE INGLÊS INSTRUMENTAL 
III – NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Capacitar técnicos-administra� vos e 
docentes da UFRJ em leitura instru-
mental de nível intermediário para 
realização das provas de língua in-
glesa em programas de mestrado e 
doutorado. Ênfase em tradução de 
textos.

CURSO DE INGLÊS INTRODUTÓRIO 
VISANDO À COMUNICAÇÃO

Capacitar técnicos-administra� vos e 
docentes da UFRJ para o desenvol-
vimento da habilidade oral, através 
da produção inicial e construção de 
diálogos co� dianos e diálogos úteis 
ao ambiente acadêmico. Estudo de 
pontos grama� cais necessários para 
a produção escrita e oral.

VIVENCIANDO A HISTÓRIA DO RIO 
DE JANEIRO
Apresentar a história do Rio de Janei-
ro, do seu passado tupinambá aos 
dias atuais. Destaque dos principais 
momentos históricos, da formação 
cultural e social. U� lização de abor-
dagem histórica e antropológica pri-
vilegiando a vivência do aluno nos es-
paços e locais visitados. Apresentar e 
valorizar os museus e demais centros 
de cultura que estão disponíveis em 
nossa cidade.

CONFLITOS E GESTÃO DO TEMPO 
NO CONTEXTO ATUAL
Diferenciar demanda, necessidade 
e desejo. Analisar e entender os 
componentes inerentes às diferen-
ças pessoais e profi ssionais para 
relacioná-los ao estabelecimento 
de prioridades no contexto atual 
e futuro. Estabelecer correlação 
entre as diferentes a� tudes em re-
lação ao tempo no trabalho e suas 
consequências. Defi nir os diferen-
tes � pos de confl itos e suas con-
sequências no ambiente de traba-
lho. Entender os componentes da 
inteligência emocional para avaliar 
o impacto da comunicação nos re-
lacionamentos. Analisar e desen-
volver competência para gerenciar 
confl itos em relação ao tempo no 
contexto pessoal e social. Nesse 
sen� do o curso abordará diferen-
tes aspectos teóricos sobre confl i-
tos e gestão do tempo visando ar-
� cular a teoria com a vivência dos 
alunos.
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CURSO PREPARATÓRIO PARA MESTRADO E DOUTORADO / SINTUFRJ
(Preparatório para acesso aos cursos de Pós-graduação)

EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. PODEM SE INSCREVER NOS CUR-
SOS DO SINTUFRJ:
a) Servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ fi liados ao SIN-
TUFRJ que estejam em dia em suas 
relações com o sindicato, de acordo 
com o estatuto da en� dade.
b) Dependentes diretos de servidores 
técnico-administra� vos em educação 
da UFRJ.
c) Prestadores de serviços na UFRJ 
há mais de 1 ano devidamente com-
provado pela Direção da Unidade em 
que trabalha.
d) Extraquadros.
Observação: O servidor técnico-ad-
ministra� vo em educação (item 1.a) 
terá prioridade no preenchimento 
das vagas. 

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO DE SELEÇÃO: 22 a 26 de 
julho de 2019.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00h). 
Praça Jorge Machado Moreira, s/n 
- Cidade Universitária - Ilha do Fun-
dão – Rio de Janeiro, RJ. Telefones: 21 
3194-7100 / 3194-7101. 
• Subsede do Sindicato no HUCFF 
Subsolo / Hall dos Elevadores: (8:00 
às 16:00h). Rua Rodolpho Paulo Roc-
co, 255 - Cidade Universitária - Ilha do 
Fundão – Rio de Janeiro, RJ. Telefone: 
21 3938-6149.
• Subsede do Sindicato na Praia Ver-
melha: (10:00 às 16:00h). Av. Pasteur, 
250, fundos – Urca – Rio de Janeiro, 
RJ. Telefone: 21 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ:
–    Documento de iden� dade;
– Comprovante de sindicalização 
(contracheque e/ou carteirinha do 

sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técni-
co-administra� vos em educação:
–  Documento de iden� dade; 
– Comprovante de dependente de 
sindicalizado (carteira de iden� dade 
do dependente e comprovante de 
sindicalização do responsável ou de-
claração de dependente emi� da pelo 
sindicato).
• Prestadores de serviços e Extraqua-
dros na UFRJ:
–  Documento de iden� dade;
– Declaração do setor de pessoal da 
UFRJ onde presta seus serviços.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 
E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR 
CATEGORIA:
Serão oferecidas 20 vagas por turma.
A distribuição das vagas será feita se-
gundo a seguinte ordem de priorida-
des:

a) Servidores técnico-administra� vos 
em educação defi nidos pelo item 1.a 
deste edital.
b) Dependentes defi nidos pelo item 
1.b deste edital até o limite de 75% 
das vagas restantes.
c) Demais inscritos defi nidos pelo 
item 1.c e 1.d deste edital.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO
Conforme defi nido pelo item 1.a, os 
servidores técnico-administra� vos 
em educação da UFRJ terão priori-
dade no preenchimento das vagas.
Caso o número de candidatos su-
pere o de vagas oferecidas, estas 
serão distribuídas com base em 
um sorteio público, em data e lo-
cal que serão defi nidos pela Coor-
denação de Educação, Cultura e 
Formação Sindical, com ampla di-
vulgação nas mídias e redes sociais 
do SINTUFRJ.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DOS CURSOS:
Curso      Local   Horário  Dia da Semana Período Vagas

Redação Acadêmica (40 horas)   Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20

Metodologia de Pesquisa – Módulo A (40 horas) Praia Vermelha / ECO 13:30 às 15 h Terça-feira  13/08 a 10/12    20

Metodologia de Pesquisa – Módulo B (20 horas)

AULAS QUINZENAIS     Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Terça-feira  13/08 a 03/12    20

Normalização de Trabalhos Acadêmico-Cien� fi cos 

conforme Normas ABNT (20 horas)

AULAS QUINZENAIS     Praia Vermelha / ECO 15 às 16:30 h Terça-feira  20/08 a 10/12    20

Metodologia de Pesquisa – Módulo A (40 horas) Fundão / CT  10:30 às 12 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20

Inglês Instrumental III – Nível Intermediário 

(40 horas)      Fundão / CCS  9 às 10:30 h Quarta-feira  14/08 a 11/12    20

Metodologia de Pesquisa – Módulo A (40 horas) Fundão / CT  10:30 às 12 h Quinta-feira  15/08 a 12/12    20

ESPECIAL COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2019
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8.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Para que a Cer� fi cação 
seja concedida, o aluno de-
verá ter, no mínimo, 75% de 
frequência.
8.2. Os casos omissos ou situ-
ações não previstas por este 
Edital serão resolvidos pela 
Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical 
do SINTUFRJ.

9. EMENTAS:
ESPANHOL INSTRUMENTAL
ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
/ INTERMEDIÁRIO – AVAN-
ÇADO
Capacitar técnicos-adminis-
tra� vos e docentes da UFRJ 
para a prá� ca de leitura 
instrumental em língua es-
panhola. Serão trabalhados 
textos autên� cos de diferen-
tes � pologias, gêneros e te-
má� cas, abrangendo textos 
acadêmicos, documentos 
administra� vos e instrumen-
tos de avaliação. Ênfase na 
tradução de textos e na ela-

boração de respostas.

METODOLOGIA DE PESQUI-
SA (Módulo A)
Compreender e aplicar os 
princípios da metodologia de 
pesquisa, a fi m de aplicá-los 
na produção de projetos e 
pesquisas acadêmicas, su-
pondo-se que a par� r deste 
seja possível contribuir com 
o processo de adaptação do 
estudante, possibilitando 
ferramentas de inserção na 
pós-graduação, minimizan-
do suas difi culdades e apre-
ensões quanto à produção 
acadêmico-cien� fi ca.

METODOLOGIA DE PESQUI-
SA (Módulo B)
Compreender e aplicar os 
princípios da metodologia 
de pesquisa, a fi m de u� lizá-
-los na produção de proje-
tos e pesquisas acadêmicas, 
supondo-se que a par� r 
deste seja possível contribuir 
com o processo de adap-
tação do estudante, pos-

sibilitando ferramentas de 
inserção na pós-graduação, 
minimizando suas difi cul-
dades e apreensões quan-
to à produção acadêmica e 
de pesquisa. A ciência e a 
produção do conhecimen-
to cien� fi co; as concepções 
teóricas do conhecimento; a 
pesquisa cien� fi ca: natureza 
teórico-prá� ca; o projeto e 
o relatório de pesquisa; as 
etapas da pesquisa cien� -
fi ca; avaliação de projetos; 
estruturação de projetos e 
elaboração de relatórios de 
pesquisa de acordo com as 
normas e organização do 
texto cien� fi co (normas da 
ABNT/UTFPR). 

NORMALIZAÇÃO DE TRA-
BALHOS ACADÊMICO-CIEN-
TÍFICOS CONFORME NOR-
MAS ABNT
Apresentar os fundamentos 
da normalização bibliográfi ca 
e as técnicas para aplicação 
das normas da ABNT quanto 
à uniformização dos traba-

Curso      Local   Horário  Dia da Semana Período Vagas

Inglês Instrumental II        10:45

Nível Básico (40 horas)    Fundão / CCS  às 12:15 h Quarta-feira  14/08 a 11/12      20

Espanhol Instrumental 

Estratégias de Leitura

Intermediário-Avançado (40 horas)   Fundão / CT 09 às 10:30 h  Quarta-feira  14/08 a 11/12    20

lhos acadêmico-cien� fi cos. 
Conhecer as normas bra-
sileiras para apresentação 
e elaboração de trabalhos 
acadêmicos de diversas mo-
dalidades. Comparar as re-
comendações con� das nas 
normas brasileiras e o uso 
de guias ou manuais especí-
fi cos das ins� tuições de en-
sino e pesquisa. Iden� fi car 
e treinar a aplicabilidade das 
normas bibliográfi cas na nor-
malização dos trabalhos aca-
dêmicos. Conhecer o uso do 
editor de texto Word quanto 
ao processo de normalização 
dos trabalhos.

REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de 
textos acadêmicos, com foco 
nas par� cularidades de cada 
um deles. Discu� r algumas 
questões grama� cais que 
podem incomodar quem es-
creve, dando ênfase sempre 
ao que é mais produ� vo e re-
corrente na escrita universi-
tária. Capacitar os servidores 

técnico-administra� vos que 
ao fi nal de muitos cursos de 
graduação ou pós-graduação 
precisam elaborar um traba-
lho de conclusão, apresen-
tando um estudo um pouco 
mais longo e detalhado so-
bre tema de seu interesse.

INGLÊS INSTRUMENTAL II – 
NÍVEL BÁSICO
Capacitar técnicos-adminis-
tra� vos e docentes da UFRJ 
em leitura instrumental de 
nível básico para realização 
das provas de língua inglesa 
em programas de mestrado 
e doutorado. 

INGLÊS INSTRUMENTAL III – 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Capacitar técnicos-admi-
nistra� vos e docentes da 
UFRJ em leitura instrumen-
tal de nível intermediário 
para realização das pro-
vas de língua inglesa em 
programas de mestrado e 
doutorado. Ênfase em tra-
dução de textos.

SALA de aula do Sintufrj. Alunos de espanhol, professores e coordenadores sindicais 
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